
KERSTBOOMOPHALING 
zonder pot en zonder versiering 

MILIEUPARK
Veurnestraat 11, 8670 Koksijde
Openingsuren: di t.e.m. za 9 – 11.45 u. en 13 – 16.45 u.
Hou je identiteitskaart en bankkaart bij de hand.
Gesloten op: 2 & 13 januari / 1 & 10 mei / 11 & 21 juli
15 augustus / 1 & 2 november / 25 & 26 december
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HUISHOUDELIJK RESTAFVAL 
Plaats je gemeentelijke grijze 
restafvalzak of -container voor 
eigen gevel op de dag van de 
ophaling tussen 6u en 8u.

GFT 
(groente-, fruit- en tuinafval) 
Plaats je gft-container voor 
eigen gevel op de dag van de 
ophaling tussen 6u en 8u.

PAPIER EN KARTON  
Plaats je papier en karton 
voor eigen gevel de avond 
vóór de ophaling na 21u.

PMD  
Plaats je pmd-zak voor 
eigen gevel de avond 
vóór de ophaling na 21u.

VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL 
Plaats je gemeentelijke bruine bedrijfs-
afvalzak voor eigen gevel op de dag van 
de ophaling tussen 6u en 8u (max. 2 stuks 
per ophaalbeurt en 8 rollen per jaar).

GROFVUIL NA	AANVRAAG	
bij de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling (058/53 34 39). 
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Opgelet: ophaling pmd voortaan op woensdag!
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Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen
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NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Kies 
voor 
een 
container



Textiel 

 Ook versleten kledij, schoenen, handdoeken, lakens, ...

 In zak

 Niet bevuild

 Plastic folie verwijderen van  
tijdschriften

 Samenbinden met natuurkoord  
of verzamelen in een stevige  
kartonnen doos

 Maximum 1m3 en 15 kg per pak

 Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

 Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

 Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt

 Niets vastmaken aan de buitenkant van de pmd-zak

 Alle andere plastic verpakkingen  
(potjes, bakjes, vlootjes, zakken en folies)

 Aluminiumfolie

A RESTAFVAL

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen
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METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Papier-karton   Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Herbruikbaar materiaal
Herbruikbare voorwerpen zoals meubelen, kleine huisraad, textiel, boeken, speelgoed, babyartikelen, fietsen, niet-defecte elektrische 
(huishoud)apparaten, ... kun je brengen naar de Kringwinkel West, Koksijdestraat 10, 8630 Veurne. Open di-vr 9-12 u. en 13-15.45 u. 
Info: www.kringwinkelwest.be. Gratis ophaaldienst: 078/15 50 05.

Ophaling aan huis

Ophaling aan huis of inzameling op Milieupark

Inzameling op Milieupark

Inzameling in de buurt of op Milieupark

So
rt

ee
rin

st
ru

ct
ie

s

Huishoudelijk restafval   in de zwarte restafvalcontainer of de gemeentelijke restafvalzak

 Scherpe voorwerpen

 Niet opgebruikte pillen, restanten van vloeibare 

geneesmiddelen, restjes zalf, ... A APOTHEEK

 Injectienaalden in naaldcontainer A MILIEUPARK

 Alles wat GERECYCLEERD kan worden

GFT   Groente-, fruit- en tuinafval in de groene gft-container

PMD   in de pmd-zak

Papier – karton

 Koffiefilters, koffiedik, theebladeren  

en theezakjes (geen pyramidezakjes = restafval)

 Papier- en kartonverpakkingen van etensresten  

bv. broodzak, frietbakje, taartdoos, ...

 Kleine hoeveelheden gekookte etensresten

 Mest van huisdieren die geen vlees eten  

bv. cavia, hamster, konijn, ... (in beperkte mate)

 Plastic, sauzen, 

kattenbakvulling (zelfs 

biologisch afbreekbare)

 A RESTAFVAL

 Dikke takken en boomstronken

 A MILIEUPARK

Glas

Kies voor een container
Dat maakt het aanbieden van 
je afval in veel gevallen heel 
gemakkelijk en comfortabel. 
Gebruik je een container, dan 
betaal je voor wat je meegeeft 
(huishoudelijk restafval: 
€ 0,15/kg of groente- fruit- en 
tuinafval (gft): € 0,05/kg). 
Hoe minder afval je aanbiedt, hoe 
minder je betaalt. Eerlijk is eerlijk.
Een container aanvragen kan via de 
klantendienst van de IVVO (057 21 
41 60) of snel via het webformulier 
op www.ivvo.be/aanvraag-
afvalcontainer-koksijde.

 Scheiden van wit glas en gekleurd glas
 Volledig leeg
 Metalen deksels A PMD
 Plastic doppen A RESTAFVAL
 Porselein en keramiek, recipiënten in 

terracotta A MILIEUPARK

 Opaalglas en kristalglas
 Vlak glas zoals ramen 

en spiegels
 Hittebestendig glas  

(bv. ovenschotels)
 Alle types van lampen

A MILIEUPARK

 Vuil papier en karton

 Behangpapier

 Cellofaanpapier en  
aluminium folie en -zakjes

A RESTAFVAL

 Piepschuim

 Verpakkingen met kindveilige sluiting  
(bv. corrosieve ontstoppers, corrosieve WC-ontkalkers)

 Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger,  
mosbestrijder, rattenvergif, ...

 Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

 Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, ...)

 Verpakkingen met tenminste één van de volgende  
pictogrammen:

A MILIEUPARK

Milieupark Koksijde
Veurnestraat 11
8670 Koksijde
Open di-za 9-11.45 u. en 13–16.45 u.

Hou je identiteitskaart 
en bankkaart bij de hand.

Gesloten op: 2 & 13 januari / 1 & 10 mei 
11 & 21 juli / 15 augustus / 1 & 2 november
25 & 26 december

Betalende zone
Grofvuil (€ 0,20/kg)
Asbest (€ 0,20/kg vanaf meer dan 200 kg)
Steenpuin, porselein-keramiek, gips (€ 0,05/kg)

Gratis afvalsoorten 
Elektro – Piepschuim – Harde kunststoffen – Vlak glas – Metaal
Klein gevaarlijk afval (= resten van was- en schoonmaakmiddelen, (auto)batterijen, 
bestrijdingsmiddelen, brandstoffen, brandblussers, cosmetica, frituurolie en -vet, 
injectienaalden in een naaldcontainer, lampen, lijmen en siliconen, motorolie, 
producten met kwik, schilder- en onderhoudsmateriaal)
Papier en karton - PMD - Glazen flessen en bokalen - Textiel
Groenafval (snoeihout en fijn tuinmateriaal) 

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen
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